Rok 1955
Rok 1955 byl rokem upevňování JZD, rokem tvrdých zápasů o dokončení socializace
vesnice. Mnozí členové podávali žádosti o uvolnění JZD nebo i MNV.
K 1. 1. 1955 byl obecní dům č. p. 134 konečně předán do užívání k zahájení činnosti
zdravotního střediska.
4. 1. 1955 byli všichni muži od 15 let v OÚNZ v Moravské Třebové na snímkování plic.
Bylo to v rámci celostátní akce o podchytnutí nemocných lidí TBC. 7. 1. 1955 pak byly na
snímkování ženy. V naší obci bylo zjištěno skryté onemocnění tuberkulózou u jednoho
občana, který byl ihned poslán na léčení do sanatoria v Jevíčku.
17. 1. 1955 se republikou prohnala vichřice o síle 140-160 km. Z rádia byly hlášeny
škody v lesích, převrácené vlaky, stržená lešení, škody na horských chatách.
V 1. a 2. týdnu března byly velké mrazy, ledové dny a velké přívaly sněhu. Rádio hlásilo,
že podobné mrazy a vánice v těchto dnech byly před 90 a 180 lety. Na první jarní den
sněhové pluhy protahovaly silnice.
Lidé si čas od času sdělovali „šeptandu“. Nějakému nešťastníkovi to v hlavě přeskočí,
začne se modlit a věštit konec světa, dává rady jak je možno se zachránit. A je dost lidí,
kteří tyto nesmyslné báje opakují a dále rozšiřují. Tak jakýsi výtečník věštil konec světa
na dobu mezi 5. – 12. 2. 1955. Kdo se chtěl zachránit, měl si opatřit svíčky nebo baterky.
A opravdu, svíčky i baterky byly vyprodány, nebyly nikde k sehnání. Někteří lidé chodili
jen do kostela, druzí zase třeba jen pili. Je vidět, že duchem prostých lidí je ještě dost.
Na jaře 1955 byly zjištěny v naší obci 2 případy infekční žloutenky. Žloutenka už do
podzimu 1954 řídila v obcích Třebařov, Koruna, Kunčina, Nová Ves, Boršov, Křenov aj.
Všechny děti ve škole byly očkovány.
Od roku 1955 na č. p. 5 mělo sídlo JZD. Objekt stál ve středu obce a výborně se hodil
k vybudování střediska JZD. Prodejna se smíšeným zbožím se přemístila do nově
upravené prodejny č. p. 121. Před domem byla malá trojúhelníková zahrádka
s dřevěným plotem na kamenné podezdívce, JZD ji v roce 1955 zlikvidovalo.

3. 4. 1955 byly zahájeny přípravné práce ke stavbě jeviště u sokolovny. Na tuto akci
byly sobotní a nedělní brigády. Pracovalo se rýči. Odvoz hlíny byl prováděn kolečky.
Až od 4. 5. 1955 byl používán též družstevní transportér na hlínu, která byla
disponována hned na vlečky a odvážena.
K 1. 1. 1955 byl obecní dům č. p. 134 konečně předán do užívání k zahájení činnosti
zdravotního střediska. Byly zde vybudovány 3 bytové jednotky a to pro lékaře,
zvěrolékaře a zubního technika, ordinace lékařská a zubní a dětská poradna.
1. 4. 1955 došlo ke změně vedoucího pohostinství na č. p. 146. Stal se jím po Karlu
Skoupém Karel Plachetka, původním povoláním řezník, který dosud pracoval v ústředí
Jednoty v Moravské Třebové.
8. 4. 1955 proběhlo očkování psů a konaly se prohlídky všech koní. Vyskytla se totiž na
okrese nebezpečná choroba lichokopytníků – ozhřivka.
Požár 31. 5. 1955 hořelo v 11:00 na odchovně mladého skotu na č. p. 117. Vyhořela
stodola a chlév. Krátce před tím tam 2 družstevníci přivezli do stodoly slámu.
V červenci a srpnu se válcovala silnice ze Sušic do Starého Města. Dokonale se
upravoval její povrch jakožto příprava na asfaltování.
V letošním roce soutěžila naše obec s MNV v Dětřichově.
Sběr odpadových surovin se plnil dobře ve všech ukazatelích. Plnění sběru kostí si
zajišťoval MNV tím, že vybíral při udělení povolení domácí porážky zálohu 10 Kčs na
odevzdání kostí. Kdo kosti z porážky donesl na MNV dostal peníze zpět. Tak bylo plnění
„zaručeno“.
JZD převzalo největší hospodářskou usedlost ve Starém Městě č. p. 5. Objekt stál ve
středu obce a výborně se hodil k vybudování střediska JZD. Ve východní části domu byl
obchod, který se nově přemístil do nově upravené prodejny č. p. 121.

Letošní žně probíhaly lépe, protože STS dodala JZD kvalitní naftový agregát na pohon
mlátičky. Tím se hlavně zlepšila situace pro soukromý sektor, protože už mohli více
používat elektrickou energii pro výmlat během dne. Agregát byl umístěn přímo na poli
a sláma od mlátičky šla přímo na stoh.
Kulturní události:
14. 1. 1955

Bylo v sále kina U Kupsů loutkové divadlo, které nacvičil zubní lékař
Dr. Skácel z Moravské Třebové. Jeho námětem bylo správné ošetřování
zubů a správné jídlo, boj proti pamlskům.

18. 1. 1955

Byla v sále kina konaná přednáška ředitele OÚNZ z Moravské Třebové na
téma Zdraví venkova. Účast 20 osob.

20. 1. 1955

JZD – se konala výroční členská schůze JZD. Děti ze školy měly na
začátku schůze kulturní program.

6. 2. 1955

SDH – Maškarní ples.

20. 2. 1955

Ples výboru žen. Čistý výtěžek byl věnován na stavbu jeviště v sokolovně.

11. 3. 1955

Oslavy MDŽ v kině. Kulturní vložku měli žáci školy

22. 3. 1955

Přednáška v sále kina primáře ženského oddělení OÚNZ z Moravské
Třebové o ženských chorobách. Účast 60 žen.

1. 4. 1955

Jarní úklid. Byla vyhlášena pracovní směna, aby se dala veřejná
prostranství do pořádku před nastávajícími květnovými dny.

10. 4. 1955

ČSM – Velikonoční zábava

1. 5. 1955

Oslavy 1. máje v Moravské Třebové. Účast 40 dospělých a 50 dětí.

8. 5. 1955

Na počest 10. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou v sále
Sokolovny. O kulturní vložku se postarali žáci školy a 100 členný pěvecký
a hudební soubor hudební školy z Moravské Třebové. Večer byla taneční
zábava.

9. 5. 1955

Mnoho našich občanů se zúčastnilo pietní slavnosti v den 10. výročí
osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Dětřichovští občané zde
vybudovali v lesíčku u bývalého koncentračního tábora (kde byly
shromažďovány ženy a na nich a jejich dětech, které tu rodily v hrozných
podmínkách, zde byly dělány pokusy) památník a toho dne jej odhalili. Má

nám navždy připomínat fašistická zvěrstva, která Němci páchali na našem
území na bezbranných lidech.
22. 5. 1955

Muži se zúčastnili vystoupení na okresní spartakiádě v Moravské
Třebové. Bylo velmi chladno, v přeháňkových sprškách byly i sněhové
vločky. 1. – 4. 7.1955 se konala I. celostátní spartakiáda v Praze. Ze
Starého Města se této akce aktivně účastnili jen 4 starší muži. Nikoho
z mladších se nepodařilo pro nácvik získat. V národní škole byly
nacvičovány 2 skladby pro nižší a vyšší stupeň žactva.

29. 5. 1955

Žáci naší školy se účastnili okresní spartakiády mládeže. Účast 28 dětí
z 1. - 2. ročníku a 27 dětí z 3. – 5. ročníku.

12. 6. 1955

Okrskové cvičení PO v Bílé Studni, večer taneční zábava v sokolovně.

19. 6. 1955

Letecký

den.

Večer

pořádal

Sokol

taneční

zábavu

s nejvyšší

návštěvností do této doby. Prodáno 389 vstupenek.
26. 6. 1955

Proběhly v sále sokolovny pouze ukázky školní spartakiády, protože přes
nepříznivé počasí se nemohla uskutečnit venku.

24. 7. 1955

Pouťová zábava v Sokolovně. Zábavné podniky tu byly se střelnicí
a kolotočem.

